
IEVADRAKSTS
Dabā atkal ir pārmaiņu laiks, sācies ceļš uz rāmumu. 

Ir atnācis rudens. Harmonija ar dabu palīdz līdzsvarot 
cilvēka iekšējo pasauli, justies saskaņā ar laiku. Procesa 
nebeidzamība ir arī cilvēka dabiskais stāvoklis. Nākas atzīt, 
ka taisnība ir atziņai, ko Dievs ielicis pasaules pamatā: viss, 
kas notiek, ir uz labu.

Kopš 1. jūlija visi dzīvojam Strenču novadā, kurā 
apvienojušās Strenču un Sedas pilsētas, kā arī Jērcēnu un 
Plāņu pagasti. Pamazām jāpierod pie jaunā statusa, pār-
maiņām,  pie jaunām darbavietām, jauniem pienākumiem, 
darba kolēģiem. Šajā laikā bieži dzirdam teicienu “katrs 
sākums ir grūts”. Cilvēks, ja vien viņš ir elastīgs, radošs 

un atvērts, spēj pielāgoties visdažādākajām situācijām, un 
ikvienas pārmaiņas pieņemt kā iespēju. Lai mums visiem 
izdodas! 

Ceļu pie jums ir atradušas pirmās „Strenču novada 
vēstis”. Ļoti ceru, ka mūsu dialogs veidosies interesants, 
saistošs un vajadzīgs ikvienam novada iedzīvotājam. Lai 
veidotos mūsu sadarbība, gaidīšu vērtīgas domas un idejas 
no lasītājiem. Tās noteikti nonāks avīzes slejās. Mana 
elektroniskā adrese ir: ggailite@inbox.lv. Lai jums visiem 
gaišas domas šajā rudenī!

Ar cieņu un sveicieniem – Strenču novada sabiedrisko 
attiecību speciāliste Ginta Gailīte

STRENČU NOVADA VĒSTIS
Strenču novada pašvaldības izdevums Oktobris 2009 Nr.1

Strenči   ♦   Seda   ♦   Jērcēni   ♦   Plāņi

SARUNA AR DOMES PRIEKŠĒDĒTĀJU JĀNI PĒTERSONU

Aizvadītas pirmās simts dienas Strenču novada 
domes priekšsēdētāja krēslā. Kā šajā laikā veicies, 
jautāju domes priekšsēdētājam Jānim Pētersonam.

- Kāds bija Jūsu ceļš līdz nokļūšanai šajā amatā?
- Līdz ievēlēšanai Strenču novada domes priekšsēdētāja 
amatā esmu veicis pedagoģisko darbību. 12 gadus strādāju 
Ēveles pamatskolā par skolotāju, pēc tam turpmākos 12 
gadus biju Strenču vidusskolas direktors. Šajā laikā esmu 
piedzīvojis daudzus gaišus mirkļus gan pedagoģiskajā 
darbībā, gan skolas vadīšanā. Esmu bijis arī domes deputāts 
gan Strenčos, gan Ēvelē. Esmu bijis diezgan aktīvs un sevi 
nenosauktu par malā stāvētāju. Varbūt tādēļ arī izvēlējos 
piedalīties vēlēšanu maratonā un pretendēju uz novada 
domes priekšsēdētāja amatu.

- Kādas ir pirmās atziņas, secinājumi, atskatoties uz šo 
nostrādāto laiku? 

- Praktiski jau aizritējuši 3 mēneši,  kopš izveidots Strenču 
novads. Esam ražīgi strādājuši, jau sagatavotas un novadītas 
9 domes sēdes, kurās kopā izskatīti un pieņemti lēmumi 
187 jautājumos.Tas ir liels daudzums 3 mēnešu laikā un ir 
prasījis daudzu virsstundu darbu gan domes darbiniekiem, 
gan deputātiem. Teritoriju apvienošana pirmajā brīdī, 
iespējams, radīja nelielas neskaidrības, taču tagad lietu 
kārtība stabilizējas.

- Kas jau ir paveikts un kas veicams tuvākajā laikā?
- Esam izveidojuši no jauna novada pārvaldes struktūru, 
kopējus dienestus. No jauna izveidots sociālās palīdzības 
dienests. Joprojām visiem iedzīvotājiem ir iespēja griezties 
savās pārvaldēs ar iesniegumiem pēc palīdzības un kārtot 
citus nepieciešamos jautājumus. Apvienošanās vienā 
novadā mums palīdz risināt kopējas problēmas, jautājumus 
vienlaicīgi, ekonomējot līdzekļus. Uz apvienošanās un 
algu samazināšanas rēķina no budžeta līdzekļiem esam 
ieekonomējuši ap 6000 Ls mēnesī. Gatavojamies apkures 
sezonai, visās pārvaldēs ir uzsākti iepirkumi kurināmā 
iegādei. Sedas katlumājā ir uzsākts  apkures tehnikas remonts, 
papildus katla ar kūdras kurināmo sagatavošana apkures 
sezonai, gadījumam ja galvenajam katlam pietrūks jauda 
aukstajos ziemas mēnešos. Esam atvēruši 2 jaunus maršrutus 
skolēnu pārvadāšanai uz Strenčiem. Līdztekus jau esošajam 
Jērcēnu maršrutam, ir sācis kursēt pašvaldības autobuss 
no Sedas un Plāņiem uz Strenču skolu. Tas izveidots, lai 
mazinātu izdevumus ģimenēm skolēnu nokļūšanai uz 
skolu. Kā zināms, pašvaldībām vairs nav jāsedz ceļa 
izdevumi skolēnu nokļūšanai uz skolu, un šis ir domes 
izveidots kompensācijas mehānisms. Aicinām arī novada 
iedzīvotājus izmantot šos bezmaksas transporta pakalpo-
jumus, ja autobusā ir brīvas vietas.

Strenču novada domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons
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STRENČU NOVADA DOME
Valkas iela 16, Strenči, Strenču novads, LV – 4730
Domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons, tālrunis: 64707540
Sekretāre Inga Gromova, tālrunis, fakss: 64707539
e-pasts: dome@strencunovads.lv 

Novada iedzīvotāji ar saviem iesniegumiem joprojām var 
vērsties savu pagastu pārvaldēs. Pārvaldes ir vietas, kur 
tiek realizēta likumā paredzēto pašvaldības pakalpojumu 
pieejamības nodrošināšana.

JĒRCĒNU PAGASTA PĀRVALDE
Jērcēnmuiža, Jērcēnu pagasts, Strenču novads, LV 4715, 
tālrunis: 64729497, e-pasts: jercenmuiza@inbox.lv 
Pārvaldnieks Kārlis Kārkliņš mob. t.: 26114866 
Lietvede, kasiere, sociālā darbiniece Ņina Laurenoviča
Maksājumu pieņemšanas laiks:
Pirmdienās, ceturtdienās – 8.00 – 16.30
Jērcēnu pagasta pārvaldes iestādes: 
Jērcēnu pagasta bibliotēka – informācijas centrs, vadītāja 
Ilvija Ķimse, tālrunis: 64729499. 
Jērcēnu tautas nams, vadītāja Ginta Gailīte, 
mob. tālrunis: 26312250. 
Veselības punkts, vadītāja Līga Svarinska, 
tālrunis: 64729528. 
Ģimenes atbalsta centrs „Liepugatves”, 
mob. tālrunis: 28766917
Trešdienās no plkst.9.00 – 15.00 Jērcēnu pagasta pārvaldē 
pieņems Lauku attīstības speciāliste Gunita Kainaize, 
mob. tālrunis: 28713371.

KONTAKTINFORMĀCIJA

- Kādas problēmas risināmas?
- Šobrīd problēmas sagādā tas, ka Strenču novada domes 
darbinieki vēl joprojām izvietoti dažādās ēkās, tas traucē 
normāli strādāt un komunicēt. Mēneša laikā plānojam 
iekārtoties bijušajā MRS ēkā Valkas ielā 16. Pakalpojumu 
kvalitāti iedzīvotājiem tas neietekmēs, jo Strenču pilsētas 
iedzīvotājiem pakalpojumu centrs paliks vecajās domes 
telpās Rīgas ielā 7.

- Šobrīd iedzīvotājus valstī satrauc jautājums par 
drošību. Kā jautājums par drošību tiks risināts Strenču 
novadā?
- Daudz raizes ikdienā iedzīvotājiem sagādā drošības 
problēmas. Kā solījām strādājam pie tā, lai no 1. oktobra 
atvērtu un varētu darbu uzsākt pašvaldības policija, kuras 
viens no galvenajiem uzdevumiem būtu drošības un 
kārtības uzturēšana novadā. Paralēli tam Strenču novadā 
darbu uzsācis Valkas kārtības policijas nodaļas inspektors 
Sandris Mašins. Viņa pārraudzībā ir Strenču un Plāņu 
teritoriālās struktūrvienības. Tiešie pienākumi ir krimināla 
rakstura nodarījumu izmeklēšana, administratīvo lietu 
izskatīšana, administratīvo protokolu sastādīšana, iedzīvo-
tāju pieņemšana. Tā paredzēta 2 x nedēļā – katra mēneša 
1. otrdienā no plkst.9:00-11:00 un 3. ceturtdienā no 
13:00-15:00

- Kādas prioritātes tiks noteiktas, veidojot nākošā 
gada pašvaldības budžetu? Kam tiks atvēlēts lielākais 
finansējums?
- Tuvojas jaunais budžeta gads un sākam domāt par jaunā 
budžeta sastādīšanu. Esam tikai pašā sākuma stadijā. 
Plānojam noteikt tā prioritātes un kā galvenās varu minēt 
izglītība un kultūra , sociālie jautājumi, ES projektu realizē-
šana un pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšana to 
realizēšanā. Budžeta veidošanā gatavojamies ieviest jaunus 
tā sastādīšanas principus. Plānojam budžetu veidot pēc 
pašvaldības realizējamajām jeb veicamajām funkcijām un 
pa iestādēm, neplānojot atsevišķi budžetu teritoriālajām 
pārvaldēm.

- Ko Jūs gribat novēlēt Strenču novada iedzīvotājiem?
- Rudens ir ražas laiks, novēlu novada iedzīvotājiem savākt 
kārtīgu ražu mazdārziņos un savās lauku sētās, sagatavoties 
ziemai, ikdienā meklēt lietas, kuras mūsu ikdienas soli 
padara gaišāku un priecīgāku un paļauties uz sevi un ticību, 
ka mēs un mūsu valsts atradīs pareizos risinājumus, lai 
mūsu ikdienas dzīve uzlabotos.

- Paldies par vēlējumu! Lai piepildās!

Ar Strenču novada domes priekšsēdētāju sarunājās 
sabiedrisko attiecību speciāliste Ginta Gailīte

PLĀŅU PAGASTA PĀRVALDE
Skolas iela  2, Plāņu pagasts, Strenču novads, LV -4727, 
e-pasts: padomeplani@inbox.lv
Pārvaldes vadītāja  Valda Timofejeva,  
tālr. 26413944; 64729590 
Sekretāre- lietvede Gunita Kainaize, 
tālr. 64729590, 28713371
Sociālā darbiniece Dzintra Stomere, tālr. 64729586 
Kultūras darba organizatore Sarmīte Caune,  tālr.  26141869
Lauku attīstības speciāliste Gunita Kainaize,
tālr.  64729590, 28713371, e-pasts: gkainaize@inbox.lv
Komunālās daļas vadītājs, elektriķis  Aivars Mateuss, 
tālr. 26373684.
Valkas policijas iecirkņa inspektora Sandra Mašina 
pieņemšanas laiks Plāņos: 
Katra mēneša otrajā  trešdienā no plkst. 9:00-11:00, 
tālr. 28612193
Pārvaldes darba laiks: darbdienās no plkst. 8.00 – 16.30
Sekretāra – kasiera  darba laiks: 
Pirmdienās 8:00-16:30
Otrdienās 8:00- 16:30
Ceturtdienās 8:00- 16:30
Piektdienās  8:00-16:30

Lauku attīstības speciālista darba laiks:
Pirmdienās 8:00-16:30
Otrdienās 8:00- 16:30
Ceturtdienās 8:00- 16:30
Piektdienās  8:00-16:30
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SEDAS PILSĒTAS PĀRVALDE
Skolas laukums 1, Seda, e-pasts: sedasdome@inbox.lv
Sekretāre Jekaterina Osipova  
tālr. 64781455, fakss 64722309
Personāldaļas speciāliste Ludmila Miglāne tālr. 64722309 
Komunālās nodaļas vadītāja Gunta Ungure tālr. 64781435 
Grāmatvedība (Vineta Luzika, Veronika Zondaka, Maija 
Petrovska) tālr. 64781454
Sociālā darbiniece Terēza Vainblata tālr. 64781436

Kultūras nama direktore Arta Šomase – tālr. 28323986
Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādes teritoriālā 
struktūrvienība.
Sedas pirmsskola  - tālr. 647822133
Strenču novada vidusskolas filiāle Sedā - tālr. 64722983
Ambulance -  tālr. 64722977
Ģimenes ārste O. Ribkina vairs nepieņems pacientus Sedā, 
turpmāk to darīs ģimenes ārste Ilona Uzbeka.

600 000 DVĒSEĻU LIKTEŅDĀRZĀ

Likteņdārzs ir nacionāla un visas Eiropas līmeņa pro-
jekts, kas ar latviešu tautas atbalstu top uz Kokneses salas
Daugavas vidū. 600 000 represētajiem, bojā gājušajiem 
Latvijas iedzīvotājiem līdz šim nav uzcelts nacionāla mēroga 
piemineklis, kas atbilstu tautas zaudējumiem pagājušo simts 
gadu laikā.

23. maijā Politiski represēto apvienības Strenču nodaļa 
organizēja braucienu uz Likteņdārzu, lai piedalītos talkās.  
Maijā uz salas bija veikti pirmie darbi – izveidoti ceļi, 
izcirsti krūmi, uzarta un nolīdzināta zeme. Lauks, kurā 
mēs kopā ar valsts prezidentu Valdi Zatleru un viņa ģimeni 
novācām akmeņus un saknes, bija 6 ha platībā. Darbu 
pabeidzot tapa fotogrāfija kopā ar valsts prezidentu. Pēc 
tam Daugavas krastā mielojāmies ar bukstiņputru un līdz-
paņemtajiem cienastiem. Kopā ar mums bija talcinieki no
Blomes un Valmieras. Uz kopīgu sadziedāšanos uzaicinā-
jām arī Latvijas TV kolektīvu. Pie mums paciemojās arī 
Kokneses fonda padomes priekšsēdētājs Vilis Vītols, 
kurš šim projektam ir ziedojis 450 000 latu. Transporta 
izdevumus šoreiz sedzām paši, un par atlikumu tika iegādāta 
Ziedojuma zīme 20 latu vētībā visiem no Strenču stacijas 
izsūtītajiem, bet 5 latu zīmi rihars veltīja vectēvam.

8. augustā Ikšķilē, kā ik gadus,  kopā pulcējās represētie 
no visas Latvijas, lai satiktos 11. salidojumā, un arī mēs, 
Strenču nodaļas pārstāvji tur piedalījāmies. Par atbalstu 
pateicamies Strenču MRS un personīgi J. Krastiņam, arī 
mūsu uzņēmējiem Maijai un Dainim Zuikām un 
A. Zanderam.

23. augustā atkal notika talka Likteņdāzā, un mēs 
nolēmām, ka mums tur atkal jābūt.

Aizbraucot bijām pārsteigti – izveidots stāvlaukums, 
ceļi paplašināti, un mūsu lielais lauks skaisti zaļš. Arī 
šoreiz sagaidījām valsts prezidentu ar kundzi un kopā 
strādājām. Bija ieradies arī Japānas vēstnieks, jo Likteņdārza 
veidola īstenotājs ir japāņu arhitekts S. Masuno. Salas vidū 
ir izveidoti akmeņu krāvumi no aptuveni 600 000 akmeņiem 
visām Latvijai zudušām dvēselēm.

Par darbu bijām nopelnījuši vakariņās gardo bukstiņputru 
ar speķi, un tad bija lielā sadziedāšanās. Sadevāmies rokās, 
izveidojot apli, un skanēja „Atmostas Baltija – Lietuva, 
Latvija, Igaunija”. Šis brīdis bija ļoti emocionāls un arī 
koncerts,kurā uzstājās Latvijā populāri mākslinieki,  bija ļoti 
skaists. Par atbalstu braucienam un operatīvu un ātru rīcību 
šoreiz jāpateicas Strenču novada domes priekšsēdētājam 
J.Pētersonam un izpilddirektoram A.Auniņam.

No Kokneses fonda saņēmu pateicības vēstuli par 
uzticību Likteņdārza projektam un tā tapšanā ieguldīto 
darbu. Ceru uz lielāku atsaucību no skolēniem un jaunie-
šiem, pavasarī brauksim atkal. Pastā var iegādāties 
ziedojuma zīmes. Būsim atsaucīgi!

Par veselības aprūpi represētajiem un priekšlikumiem 
lūdzu zvanīt, mob. tālrunis: 29361073

Latvijas Politiski represēto apvienības Strenču nodaļas 
priekšsēdētāja Dzintra Lezdiņa

Likteņdārza projekts Latvijas Politiski represēto apvienības Strenču nodaļas 
biedri (otrajā rindā) koncerta klausītāju rindās
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PROJEKTI

Nevalstiskajām organizācijām šobrīd bieži ir iespēja 
piesaistīt dažādu fondu finansējumu, un ar projektu palī-
dzību uzlabot mūsu iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Labs 
piemērs šajā ziņā ir organizācijas „Glābiet bērnus” Jērcēnu 
pagasta nodaļa, kura aktīvi darbojoties, ir realizējusi vairākus 
projektus. Sadarbībā ar KIF – Kopienu iniciatīvu fondu un 
Jērcēnu pašvaldības līdzfinansējumu savulaik tika izvei-
dots Ģimenes atbalsta centrs, kas šobrīd aktīvi darbojas 
“Liepugatvēs”. Centra apmeklētājiem iespējams izmantot
bibliotēkas pakalpojumus, arī informācijas tehnoloģiju 
iespējas, jo centra atvēršana veiksmīgi sakrita ar publisko 
bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” ieviešanu. 
Organizācijas „Glābiet bērnus” Jērcēnu nodaļa piedalījās 
arī KIF finansētajā projektā “Dators NVO darbam”, un 
ieguva savā īpašumā klēpjdatoru. Jaunākais īstenotais 
projekts ir Spēļu istabas atklāšana ģimenes atbalsta centrā 
„Liepugatves”. Šim projektam Kopienu iniciatīvu fonds 
atvēlēja 2337 latus, par tiem tika iegādāts daudzfunk-
cio-nālais spēļu galds ar 12 spēlēm, dažādas intelektuālās 
spēles, velotrenažieris, videokamera un materiāli telpas 
remontam. Spēļu istaba tika atklāta neilgi pirms jaunā 

mācību gada sākuma – 19. augustā. Atklāšanas dienā tika 
nolemts ievērot svarīgu nosacījumu – spēļu istabā darboties 
drīkstēs tikai tie bērni, kuriem skolā būs labas sekmes.

Sabiedrisko attiecību speciāliste Ginta Gailīte

Spēļu istaba Jērcēnos

18. septembrī tika nodotas ekspluatācijā Plāņu pagasta
pārvaldes ēkas, kuru remontā tika ieguldīta novadu veido-
šanai piešķirtā valsts dotācija. Darbu pieņemšanas - 
nodošanas aktu parakstīja Strenču novada domes priekš-
sēdētājs Jānis Pētersons un izpilddirektors Aivars Auniņš. 
Šis parakstītais dokuments apliecināja darbu pabeigšanu  
Plāņu pagasta pārvaldes ēku jumtu nomaiņai un fasāžu 
remontam. Jaunus jumtus un košas fasādes ieguvušas 
Plāņu pārvaldes ēka, klēts “Muiža”, dzīvojamā ēka un 
Plāņu tautas nams. Ar paveiktajiem darbiem iepazīstināja 
būvinženieris Aivars Kalniņš. Darbus veica būvuzņēmējs 
SIA “ELOR”. Plāņu pārvaldes vadītāja Valda Timofejeva 
ar sadarbību ir apmierināta. Darbinieki šobrīd strādā pie 
ēku apkārtnes sakopšanas, un tā kļūs arvien pievilcīgāka.

Sabiedrisko attiecību speciāliste Ginta Gailīte

Plāņu pagasta pārvaldes ēkas ieguvušas jaunu seju

Spēļu istabas atklāšanas dienā

Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu paraksta 
Strenču novada domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons un 

izpilddirektors Aivars Auniņš

VĒSTULE
Mīļie, sedēnieši!
Dzīves dienas ir dažādas, neviena nav līdzīga otrai, 

dzīve rit tālāk un mainās. Ir sanācis tā, ka es no Jums 
aizeju. Nolēmu Jums uzrakstīt vēstuli, jo gribu novēlēt 
Jums mīlestību, vēlu katram cienīt un mīlēt sevi, lai 
vienmēr Jums laba veselība, vēlu katru dienu sagaidīt 
kā labāko un skaistāko savā mūžā. Man ir grūti no Jums 
šķirties, jo esmu Jūs iepazinusi, katru ar savu īpašo 
raksturu un likteni. Pasaulē ir maza pilsētiņa Seda, kur 

tik skaisti naktī mirdz zvaigžņotās debesis, kur gaiss ir 
spirgts un tīrs, kur ūdens ir dzidrs kā avotā, kur ābolus 
var raut un ēst tieši no koka, kur sēnes un ogas aug pat 
parkā. Lūdzu cīnieties un saudzējiet savu veselību, 
sargiet sevi un savas mājas, jo ārsti var tikai palīdzēt. 
Mans tālruņa numurs joprojām tas pats. Es saku Jums – 
uz redzēšanos! Atceros Jūs ar mīlestību un mīlu Jūs.

Ģimenes ārste Olga Ribkina
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KULTŪRAS DZĪVE NOVADĀ
“Kultūra ir šīs pasaules durvju viras. Tur, kur to nav, 

durvis gāžas no visām stenderēm”, teikusi dzejniece Anda 
Līce. Strenču novadā darbojas vairākas kultūras iestādes –
Strenču kultūras nams, Plāņu tautas nams, Jērcēnu tautas
nams. Arī Sedas pilsētas kultūras namam ir noteikts iestādes 
statuss. Kopš 17. augusta Sedā strādā kultūras nama 
direktore Arta Šomase. Pilnīgi no jauna tiek veidota
mākslinieciskā pašdarbība Sedā, ir izveidots ģitāristu 
pulciņš un krievu tautas mūzikas ansamblis.3. oktobrī 
Sedas bibliotēka aicināja uz pasākumu „Dvēselē nekad 
nenovecojam”. Sedas situācija ir atšķirīga ar to, ka pilsētā 
vairākums iedzīvotāju ir krievu tautības, tāpēc jāatrod 
kompromiss, lai kultūras darbā un pasākumu organizēšanā 
tiktu respektēts Valsts valodas likums un iedzīvotāji būtu 
apmierināti.

Strenču novadā darbojošās kultūras iestādes arī turpmāk 
saglabās savas tradīcijas un savu seju, kā arī domās par 
jaunu formu ieviešanu kultūras dzīvē. Novadā saglabātas 
arī visas bibliotēkas – Plāņos un Jaunklidzī, Strenčos, Sedā 
un Jērcēnos. Novada kultūras darbinieki 24. septembrī 
bija sanākuši vienkopus, lai apspriestu turpmākās darbības 
virzienus, izteiktu priekšlikumus un dalītos pieredzē, kā 
veidot Strenču novada kultūras dzīvi. Sanāksmē tika nolemts, 
ka bibliotēku darbu koordinēs Jērcēnu pagasta bibliotēkas 
vadītāja Ilvija Ķimse, bet kultūras darba koordinatores 
pienākumus uzņemsies Strenču kultūras nama direktore 
Daiga Beitika.

Visos pagastos un pilsētās darbojas dažādi tautas mākslas 
kolektīvi, kuri arī vasarā piedalījās dažādos pasākumos, 
tāpēc jautāju kultūras darbiniekiem, kāda ir bijusi šī vasara 
pašdarbniekiem, un kādos ceļos viņus aizvedusi.

Informē Jērcēnu tautas nama vadītāja Ginta Gailīte: 
Jērcēnu tautas namā darbojas folkloras kopa „Mežābele”, 
viņu misija ir saglabāt, izzināt un popularizēt tautas 
folkloras bagātības. Kopā ar folkloras kopu Jērcēnos tiek 
veidoti tautas tradīciju izzinoši pasākumi. Pavasara saul-
grieži jeb Lielā diena, kad tiek svinēta pavasara iestāšanās 
un vasaras saulgriežu godināšana maģiskajā datumā 21. 
jūnijā. Šie pasākumi notiek Jērcēnmuižas parkā uz dīķa 
saliņas, tajos tiek iedzīvināti senie rituāli un koptas senču 
tradīcijas. Kopā ar pasākuma dalībniekiem tiek gatavoti un 
nobaudīti latviešu ēdieni. Šovasar „Mežābele” piedalījās 
arī Ķoņu kalna svētkos, Saimnieku un saimnieču dienā, ko 
organizēja Ģimenes atbalsta centra „Liepugatves” vadītāja 
Līvija Pinzule. Folkloristu sadziedāšanās bija arī Strenču un 
Sedas pilsētu svētkos. Oktobrī ievērojamu dzīves jubileju 
80 gadus svinēs Jērcēnu pagastā dzīvojošais muzikants 
Ēriks Upīts. Viņa pūrā ir arī dziesmas un dziesmu teksti. 
“Mežābele” šīs dziesmas izpilda un popularizē.  Par godu 
viņa jubilejai 10. oktobrī plkst. 16.00 Jērcēnu tautas namā 
notiks koncerts, kurā skanēs Ērika Upīša dziesmas. Otrs 
Jērcēnu tautas nama kolektīvs – Dzejas teātris šovasar 

viesojās Kurzemes pusē, Pūres pagasta svētkos, kur tieši 
Jēkaba dienā nospēlēja dzejas izrādi I. Ziedoņa poēmu par 
maizi „Viddivvārpā”. Savukārt Mazsalacas novada Sēļu 
pagastā izskanēja dzejas un dziesmu programma par vasaru 
un mīlestību. Septembris visā Latvijā jau 45. gadu ir 
Dzejas dienu mēnesis, tā ir viena no ilglaicīgākajām kultūras 
tradīcijām. Arī Jērcēnu tautas namā notika Dzejas dienu
pasākums „Pieturvieta starp divām bezgalībām”, kurā 
piedalījās dzejnieks Livars Jankovskis. Rudens noskaņu 
dzeja un dziesmas skanēja Jērcēnu Dzejas teātra izpildī-
jumā. Tas bija dvēseli bagātinošs pasākums, kas ļoti 
nepieciešams ikvienam šajā straujajā pārmaiņu laika 
skrējienā, lai apstātos un pārdomātu par dzīves patiesajām 
vērtībām. Jērcēnu tautas namā uzplauka Dzejas koks – 
Livara Jankovska miniatūru izstāde „Viss ir tik tuvu”. 
Jērcēnu Dzejas teātris viesojās arī Dzejas dienu pasākumā 
Burtnieku kultūras namā, bet 26. septembrī ciemojās 
Valkas novadā, lai vijciemiešiem spēlētu muzikālo mistēriju 
„Nesaprasto cilvēku zemē”, kas tapusi pēc Mārtiņa Freimaņa 
dzejas grāmatas „Zālīte truša dvēselei”. Tuvākajā laikā šim 
uzvedumam ir paredzētas vēl divas izrādes – 17. oktobrī 
esam pieņēmuši aicinājumu doties pie draugiem Strazdu-
muižā, bet 13. novembrī izrāde tiks spēlēta Gulbenes 
bibliotēkā. 24. oktobrī Bērzaunes pagasta „Pelādēs”, kur 
iekārtots A.Čaka muzejs, notiks viņa dzimšanas dienai 
veltīts pasākums „Čaka rudens”, kurā arī aicināts piedalīties 
Jērcēnu Dzejas teātris.

Par Strenču kultūras dzīves aktualitātēm informē 
Strenču kultūras nama direktore Daiga Beitika: Strenču 
kultūras nama tautas mākslas kolektīvi savu aktīvo darbību 
uzsāks oktobra mēnesī. Darboties sācis ir pūtēju orķestris. 
Koris „Rītu puse” atkal gaida sev jaunu diriģentu, lai 
varētu uzsākt darbību. Strenču tautas teātris savu jaunāko 
iestudējumu „A.Čehovs...” izrādīja pilsētas svētkos, tuvākajā 
laikā plānots to skatītājiem parādīt vēlreiz. Vasaras sezonā 
aktīvi darbojās dejotāji – 23. maijā visi deju kolektīvi 
sadancoja koncertā „Pār novadu novadiem” Trikātas
pagastā, bet 23. jūnijā piedalījās pilsētas Līgosvētku 
pasākumā. Strenču pilsētas svētkos šoreiz bija uzaicināti 
ciemiņi – Valmieras pagasta deju kopa „Solis” un Blomes 
teātrmīļu apvienība „Nenolaid rumpi”. Uzstājās arī Strenču 
novada Plāņu pagasta dejotāji un Jērcēnu folkloras kopa 
„Mežābele”. 15. augustā Strenču „Madaras” dejoja senioru
dāmu deju koncertā Trikātā, piedalījās arī Sedas pilsētas 
svētkos, bet 11. septembrī senioru dāmu deju kopa 
„Madaras” viesojās Smiltenē un piedalījās projekta 
„Dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšana pierobežu 
reģionā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” koncertā.

Par kultūras dzīvi Plāņos informēsim nākošajā mēnesī.

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Ginta Gailīte
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SPORTS UN AKTĪVĀ ATPŪTA

9.septembrī, Strenčos, pie “Plostnieku līča” atsākās 
rudens skriešanas seriāls “Gaujmalas apļi”. Skriešanas 
seriāls notiks divos posmos – 2009.gada rudenī, sešas kārtas 
un 2010. gada pavasarī sešas kārtas. Kopvērtējumā vērtēs 
astoņu kārtu labākos rezultātus. Rudens kārtas notiek 9.; 
16.; 23.; 30.septembrī, 7.; 14.oktobrī. Starta laiks no 16:00 
līdz 19:00.

Ir notikušas jau pirmās trīs kārtas, kurās kopā piedalīju-
šies 119 dalībnieki. Uzvarētāji pa grupām ir sekojoši: 

S-0 grupā visās kārtās uzvarēja Alvīne Krumholca, uzrā-
dot trešajā kārtā labāko rezultātu 1km aplī – 5minūtes. 

V-0 grupā uzvaras laurus ir plūkuši Roberts Riņķis un 
Mārtiņš Ūburgs, katrs pa vienai reizei. Jāpiebilst, ka šajā 
grupā ir startējis visjaunākais skriešanas seriāla dalībnieks 
Roberts Vāvere, kurš nesen nosvinēja savu otro dzimšanas 
dienu. Ļoti sīva cīņa ir izvērtusies 

S-1 grupā, kurā divas reizes uzvarēja Alīda Krumholce,
vienu reizi Undīne Ribele. Pagaidām labākais rezultāts 
pieder Alīdai – 4:20.

V-1 grupā pa reizei ir uzvarējuši Juris Gorjačko 4:32; 
Raimonds Vītols 4:04 un Renārs Dedumietis 4:45.

S-2 grupā pārliecinošas trīs uzvaras ir izcīnījusi Ilona 
Radvinskaite, kura 2km distanci visātrāk noskrēja 23. 
septembrī – 9:27.

V-2 grupā (2km), pa reizei ir uzvarējuši Renārs Baikovs 
9:45; Jānis Šilko 10:06 un Ričards Ozols 8:55. 

V-3 grupā (3km) vienreiz uzvarēja Kalvis Plonis. 
V-4 grupā Jānis Pauliņš ir sasniedzis skriešanas seriāla 

labāko rezultātu 3km distancē starp visiem dalībniekiem 
10:45. 

V-5 grupā (3km) visās kārtās ir uzvarējis Juris Lisenko, 
kurš labāko rezultātu sasniedza otrajā kārtā 12:20. 

V-6 grupā (3km) divas uzvaras ir Aivaram Grinbergam, 
kurš trešajā kārtā sasniedza savu labāko rezultātu 13:16.

Rudens un pavasara skriešanas seriāla kopvērtējumā 
tiks noskaidrota Strenču vidusskolas klase, kura visaktīvāk 
piedalās skriešanas seriālā. Divpadsmitās kārtas noslēgumā 
aktīvākā klase saņems bezmaksas braucienu ekskursijā. 
Pēc trim kārtām aktīvākā ir 4.klase.

Skriešanas seriāla tiesnesis 
Aivars Kalniņš

Atsācies skriešanas seriāls „Gaujmalas apļi”

Jērcēnos visu vasaru bērniem un jauniešiem bija 
iespēja nodarboties ar sportiskām aktivitātēm. Brīvā laika 
pavadīšana, metot grozā bumbu, bija daudzkārt lietderīgāka 
par dīku sēdēšanu. Spriežot pēc rosības groza tuvumā, tā 
bija gana iecienīta nodarbe un pulcēšanās vieta dažāda 
vecuma cilvēkiem. Pat satiksmes autobusa šoferis, gaidot 
atiešanas laiku, izmantoja iespēju „pabumboties”. Par šo 
iespēju aktīvi darboties paldies jāsaka uzņēmējam Dainim 
Zuikam, kurš piedāvāja uzstādīt pārvietojamo basketbola 
grozu pie Jērcēnmuižas klēts, un visu vasaru uzticēja to 
sportistu rīcībā.

Sabiedrisko attiecību speciāliste Ginta Gailīte

Sportiskās aktivitātes Jērcēnos

 Jauniešu sportiskās aktivitātes pie basketbola groza

Dāma, ziedojies sev!
Mēs, - nogurušās, norūpējušās sievietes bieži 

aizskrienam garām pašas sev. Rūpējamies par vīriem, 
bērniem, mazbērniem, bet cik laika atlicinām pašas sev?

Jauki ir sanākt kopā un pārrunāt dzīves problēmas, 
uzzināt ko jaunu, praktiski nodarboties, padzert kafiju un 
vienkārši relaksēties no ikdienas dzīves. 

Mēs, kas sevi saucam par dāmām, sanākam kopā 
otrdienās un klausāmies lekcijas par dažādām tēmām, 
kuras izvēlamies pašas. Aicinām jebkuru interesentu 
piebiedroties mūsu klubiņam.

Dāmu klubiņa tikšanās notiek Strenču pilsētas 
bibliotēkā.

Nākošā tikšanās reize notiks 20. oktobrī plkst. 18.00

Organizē – Baiba Leite
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Dzejas dienu pasākums

Sapņi, cerības, ilgas, vērtības... To visu meklējām 
dzejā. Šogad Dzejas dienas mūsu skolā bija saistītas ar 
SPILVENIEM. Kā zinām, guļot uz spilvena, cilvēks sapņo. 
Spilvenā cilvēks izraudas, izgāž dusmas. Zem spilvena 
glabā ko vērtīgu. Jaunākie skolēni meklēja un mācījās 
dzejoļus par sapņiem, mēnestiņu, debesīm, zvaigznēm un 
miedziņu, kā arī kopīgi veidoja ziedu segu, pie kuras arī 
skaitīja iemācī-tos dzejoļus. Visus iepriecināja Undīne 
Ribele ar pašas sacerēto dzejoli ar nosaukumu “Pirms 
miega”. 

Man patīk ziemā,
Kad viss jau tumšs.
 Kad skatos debesīs, 
 Kur zvaigznes mirdz.
Pēc brīža kāda lejā krīt.
Tik vajag kaut ko vēlēties!

Lielie Dzejas dienām gatavojās jau krietni ātrāk, jo 
katram pašam literatūras stundā bija jāizveido (jāizšuj un 
jāpiepilda) savs spilvens, uz kura pēc iespējas radošāk 
jānoformē dzejolis, kurā ir atklāta viņam tuva vērtība. 
Pārsteidzoši, bet pat zēni ar šo uzdevumu tika galā 
lieliski!

Visi spilveni tika izkārti, veidojot spilvenu lietu. Un 
18. septembrī notika dzejas stunda, kurā skolēni skaitīja 
dzejoļus, ļaujot arī pārējiem iepazīties ar to, kas katram 
svarīgs. Un izrādās, ka mūsu jauniešiem tik ļoti pietrūkst 
mīlestības un patiesas draudzības, bet kādam vērtība ir 
dvēsele. Interesanti bija klausīties Artūra Āboliņa lasītajos 
dzejoļos, jo Artūrs tos ir sarakstījis angļu valodā. Īpašu 
baudījumu sagādāja arī Kristīnes Arutjunovas sagatavo-
tais priekšnesums par mīlestību. Sēdējām uz spilveniem,
baudījām dzeju un dziedājām. Visi kopā dziedājām 
dziesmas ar K.Elsberga, J.Petera, I. Ziedoņa, U. Ausekļa 
vārdiem. Paldies mūsu feinajām meitenēm, kuras spēlēja 
ģitāru, dziedāja un padarīja šo stundu emocionāli 
piesātinātu. 

Lāsma Vāvere, latviešu valodas skolotāja

STRENČU VIDUSSKOLĀ

Dzejas dienām veltītā izstāde

Mammadaba vēstniecība 
Strenču vidusskolā

AS “Latvijas valsts meži” un IZM Valsts izglītības 
satura centra draudzīgās vienošanās rezultātā ar kopīgu 
mērķi tuvināt skolas Latvijas dabai 2009. gada 1. septembrī 
tika akreditētas deviņas Mammadaba vēstniecības, kas ļauj 
izzināt mežu un baudīt dabas klātbūtni skolā. 

Reizē ar jaunā mācību gada atnākšanu arī Strenču 
vidusskolā tika atvērta Mammadaba vēstniecība, un pie 
skolas tika pacelts Mammadaba vēstniecības karogs. 
Strenču vidusskola ir vienīgā Austrumvidzemes reģionā, 
kurai piešķirta šīs vēstniecības akreditācija. Tas priecē, 
jo aktivitātes, kas notiks šī mācību gada laikā, popularizēs 
Strenču vidusskolu kā videi draudzīgu un zaļu skolu. Ir 
jau nokušas vairākas aktivitātes. Bērni pilsētā iestādīja 
A/S „Latvijas valsts meži” dāvinātās eglītes, sakops dabas 
taku un  ziemā piebaros meža dzīvniekus.

Sabiedrisko attiecību speciāliste Ginta Gailīte

Pie skolas tiek pacelts Mammadaba vēstniecības karogs

Bērni kopā ar skolotāju Solvitu Tēbergu 
stādīja eglītes Strenču pilsētā



Mūžībā aizgājuši:
Ruta Kleine 03.09.2009.
Nikolajs Kuzņecovs 06.09.2009.
Ņina Rižakova 06.09.2009.
Valentina Krasnova 11.09.2009.
Genādijs Dergunovs 10.09.2009.
Zinaida Ņesterova 19.09.2009.
Jevgenijs Jašmolkins 24.09.2009.
Jadviga Vasjutjonoka 27.09.2009.
Māris Millers 27.09.2009.

Es visu atstāju Jums –
Savas skumjas
Un prieku, kas bijis.
Savu darbu un domas,
Kas kopā šai dzīvē ar Jums
Kā raibs dzīpars vijies...

Strenču novada 
dzimtsarakstu nodaļā

Sienāžiem ir pļava zaļa,
Vālodzei ir dziesmu vaļa,
Man ir sava māmuliņa
Es tai zelta atslēdziņa.

Sveicam jaundzimušos un viņu vecākus!

Kārlis Švēde dzimis 01.09.2009.
Grēta Puzinkeviča dzimusi 24.09.2009.

* * * * * * * * * * * * *
Nu jūs ieburti viens otra gredzenā,
Dzīves zelta gredzenā slēgti.
Nu jums kopīgas dienas un nedienas,
Pusnakts tumsa un saules lēkti.

Sveicam jauno ģimeni!
11.09.2009. laulību reģistrēja
Andžela Baltpurviņa un Andrejs Zariņš 

Pirmās kāzas Strenču novada dzimtsarakstu nodaļā

Jērcēnos 
80 gadu jubilejā – 

MIRDZU KRAMU
AMEDEJU ŠILINSKI
ZIEDONI VĪTOLU

Strenčos
75 gadu jubilejā –

AĪDU ZIRNI
70 gadu jubilejā –

ZANI ZANDERI
AIJU UNDZENKO

Plāņos
75 gadu jubilejā – 

ASTRĪDU SIRSNIŅU 
70 gadu jubilejā –

TAMĀRU AKULOVU 
AUSTRU BALTIŅU

Sedā
90 gadu jubilejā – 

ANASTASIJU LOKŠINOVU
TAISJU MARČENKO

85 gadu jubilejā –
NIKOLAJU BĒRZIŅU

80 gadu jubilejā –
TAMĀRU KARASU
ALEKSANDRU SIČEVU

75 gadu jubilejā –
ANFISU MUKOVŅU

70 gadu jubilejā –
PJOTRU BABARIKO
VERU BRUJU
GENĀDIJU FADEJEVU
VERU GAILIŠU
PĒTERI INDANU
AISMU IUS
ANGELINU MAĻAVKO
ZINAIDU SMIRNOVU

Sveicam 
augusta un septembra 

nozīmīgo gadu jubilārus!

31. oktobrī PLKST. 18.00
SVECĪŠU VAKARS

SEDAS KAPOS
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